Decubal Clinic Cream
Perusvoide
Decubal Clinic Creme on keskirasvainen perusvoide, rasvapit. n.38%
Ihon kuivumista ja hilseilyä ehkäisevä, ihoa kosteuttava, pehmentävä ja suojaava,
kliinisesti tutkittu perusvoide (ö/v-emulsiovoide). Decubal Clinic Creme on allergia-,
ärsytys- ja mikrobiologisesti testattu. Se ei ole aiheuttanut allergisia reaktioita, eikä ihoa
ärsyttäviä vaikutuksia todettu.
Koostumus
Decubal Clinic Creme: Rasvapit. 38 %, tisl. vettä 50 %, pH 4,5. Aqua, isopropyl.
myristate, glycerin, sorbitan stearate, lanolin, dimethichone, cetyl alcohol, polysorbate
60, sorbic acid. Hajusteeton ja väriaineeton.
Käyttö
Kuivan, ärtyneen, oireilevan ja herkän ihon kosteuttaja, kun taustalla on ihon
perussairaus. Käsivoiteeksi. Psoriasis-ihon perushoitoon. Kortikosteroidivoidehoitoihin
liittyvät taukohoidot. Sädehoitopotilaiden ihovoiteeksi. Jalkavoiteeksi myös diabeetikoille.
Matalan pH:n (4,5) ansiosta Decubal Clinic Creme sopii erinomaisesti esim. vettyneen
vaippa-alueen ihon hoitoon tai jalkasienen jälkihoitoon. Hapan perusvoide palauttaa ihon
normaalin pH-tasapainon, jolloin ihon puolustusmekanismit kykenevät toimimaan
normaalisti ulkoisia ärsykkeitä (mm. mikrobeja) vastaan.
Decubal Clinic Cremen sisältämällä erikoispuhdistetulla lanoliinilla on ihoa suojaavia ja
hoitavia ominaisuuksia. Sillä on kyky emulgoida ihosta diffundoituvaa vettä ja muodostaa
iholla veden kanssa emulsiotila, jossa ihon sarveiskerrokseen varastoituu vettä.
Decubal Clinic Cremen hyvä levittyvyys johtuu matalapintajännitteisestä silikonista.
Silikoni vahvistaa voiteen vedenkestävyyttä.
Käyttö- ja käsittelyohjeet
Decubal Clinic Cremeen voidaan sekoittaa seuraavia lääkeaineita: Acid. salic. 2 %, 5 %,
säilyvyys jääkaapissa 1 v., Carbamid. 5 %, 10 %, säilyvyys jääkaapissa 1 v.,
Chlorhexidin. glucon. 1 %, säilyvyys 1/2 v. huoneenlämmössä, Chlorhexidin. glucon. 1 %
+ Hydrocortison 1 %, säilyvyys 1/2 v. huoneenlämmössä, Hydrocortison 1 %, 2,5 %,
säilyvyys 1 v. huoneenlämmössä, Sulphur. medic. 10 %, säilyvyys 1 v.
Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet
Decubal Clinic Creme: Ei suositella silmän ympärysiholle, koska voide sisältää
dimetikonia ja sorbiinihappoa, jotka erittäin herkillä henkilöillä saattavat aiheuttaa silmäärsytystä. Decubal Clinic -voidetta ei pidä käyttää avohaavoihin, mutta sitä voidaan
käyttää avohaavan ympärille vahvistamaan ja suojaamaan ihoa.
Pakkaukset ja valmisteen kuvaus
100 g, 250 g (tuubit) ja 1000 g pumppu- ja täyttöpakkaus.
Valmisteen kuvaus. Valkoinen, helposti levittyvä, hajusteeton perusvoide kuivan,
ärtyneen, oireilevan ja herkän ihon perushoitoon, rasvap. n. 38 %.
Säilytys

Huoneenlämmössä (+15 - 25 °C).
Korvattavuus
Decubal Clinic Creme 250g ja 1000 g pakkaukset ovat SV-korvattavia perusvoiteita
lääkärin määrätessä niitä pitkäaikaisen ihotaudin hoitoon.
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